INFORMATION – BRANDFARLIG
VÄTSKA
Enligt 4 kap. 1 § NFS 2003:24

Vid frågor kontakta:
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Skickas till:

Telefon: 026-24 00 00
E-post: vgs@sandviken.se

Sandvikens kommun
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

* Fält som måste fyllas i.

Cisterninnehavare/uppgiftslämnare
Namn (bolag eller person: efternamn, förnamn) *

Person-/organisationsnummer *

Utdelningsadress *

Kontaktperson (om bolag)

Postnummer och postort *

Telefon *

E-post

Mobiltelefon

Fakturaadress om annan än ovanstående
Namn (bolag eller person: efternamn, förnamn)

Person-/organisationsnummer

Adress

Kontaktperson/referenskod (om bolag)

Postnummer och postort

Telefon

Information om installation och hantering
Fastighetsbeteckning (där installation eller hantering ska ske) *

Fastighetens adress (om annan än ovanstående)

Fastighetsägare (om annan än ovanstående)
Volym (m3)

Informationen som lämnas avser *

Cistern i mark, mer än 1 m3
Cistern ovan mark, mer än 1 m3 och högst 10 m3
Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde
Rörledning i mark som är ansluten till cistern ovan mark
Inom vattenskyddsområde *

Förvaringen sker *

Ja. Ange vilket:
Nej

Inomhus
Utomhus

Förvarad/hanterad vätska *

Eldningsolja

Diesel

Typ av cistern

Spillolja
Material

K-cistern
S-cistern
Skyddad S-cistern

Användningsområde

Metall
Plast
Annat:

Tillverkningsår (cistern)

Annat:
Uppvärmning
Bränsle
Annat:

Senaste besiktning, datum

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Organisationsnr

Sandvikens kommun
Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

Stadshuset, Odengatan 37

026-24 00 00

vgs@sandviken.se

212000-2346

Fax

Hemsida

026-27 07 75

www.sandviken.se
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Risker och skyddsåtgärder *
Avstånd till närmaste

Vattendrag:

meter

Vattentäkt:

meter

Dagvattenbrunn:

meter

Underlag/material under cistern/förvaringskärl
Underlag/material under spillzonen

Sekundärt skydd (t ex invallning, dubbelmantling, nederbördsskydd tak el dyl)

Ja
- Typ:
- Volym:
Nej

Skyddsåtgärder – Hårdgörning av mark

Ja
Nej

Övriga upplysningar

Bilagor *
Situationsplan som visar läge för anläggningen (cisternens/förvaringskärls och rörledningars placering) och
avstånd till närliggande vattendrag och vattentäkter
Kopia av besiktningsintyg från tillverkningskontroll
Andra bilagor:

Information om avgift
För handläggning med anledning av denna information debiteras en avgift enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.

Underskrift
Ort *

Datum *

Underskrift *
Namnförtydligande *

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL, personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Du medger att information du
lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. Mer information
www.sandviken.se/pul.

Upplysningar
Information enligt 4 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening
vid lagring av brandfarliga vätskor ska lämnas in till samhällsbyggnadsnämnden i god tid innan installationen
påbörjas eller hanteringen inleds.
Definitioner
K-cistern: Cistern med god korrosionsbeständighet
S-cistern: Cistern med mindre god korrosionsbeständighet
Skyddad S-cistern: S-cistern försedd med certifierat korrosionsskydd invändigt och som är rostskyddsmålad
utvändigt

